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ABSTRAK 
 

Bedah sesar atau sectio caesarea (SC) adalah melahirkan janin melalui pembedahan di dinding 
perut (abdomen) dan dinding rahim (uterus). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan 
antibiotik profilaksis dan keefektifan antibiotik  profilaksis yang digunakan pada pasien pasca bedah sesar di 
Rumah Sakit “X” tahun 2013. Penelitian dilakukan secara non eksperimental (observasional), dengan 
menggunakan metode deskriptif dan data diperoleh dari rekam medik secara retrospektif. Analisis data 
meliputi karakteristik pasien berdasarkan umur, status paritas, indikasi bedah sesar, lama perawatan, usia 
kehamilan dan gambaran penggunaan antibiotik profilaksis yang dilihat dari jenis, dosis, dan cara 
pemberian serta evaluasi efektifitas antibiotik profilaksis yang dinilai dari terjadinya peningkatan leukosit, 
peningkatan suhu, dan tanda fisik pasien. Dari 100 pasien yang diteliti diketahui bahwa kejadian bedah 
sesar paling banyak terjadi pada ibu dengan umur 20-30 tahun (81%), status paritas G₁P₀A₀ (48%), lama 
perawatan 3-4 hari (54%), dengan indikasi ketuban pecah dini (25%) dan pada usia kehamilan aterm (74%). 
Antibiotik profilaksis yang digunakan pada semua pasien adalah Seftriakson dengan dosis 1 gram yang 
diberikan secara intravena sebelum operasi. Penggunaan antibiotik profilaksis 17% pasien terbukti efektif 
tidak terjadi tanda infeksi pasca bedah sesar.   

 
Kata kunci: Bedah sesar (Sectio Caesarea), Efektivitas Antibiotik Profilaksis, Rumah Sakit “X” 
 
 

ABSTRACT 
 

Cesarean section or Section Caesarea (SC) is giving birth of fetus by abdominal wall dissection and 
uterus wall. The purpose of this study is to know the image of prophylaxis antibiotic and the effectiveness of 
prophylaxis antibiotic used on patient after cesarean section in “X” Hospital in 2013. This study is 
conducted in non-experimental (observation) using descriptive method and the data is acquired from medical 
record investigation retrospectively. Data analysis includes patient characteristics based on age, parity 
status, cesarean section indication, treatment duration, age of pregnancy, and the image of prophylaxis 
antibiotic usage which is measured from type, dosage, and method of administration also effectiveness 
evaluation of prophylaxis antibiotic measured from the event of leucosis escalation, temperature upgrading, 
and physical sign of patient. For 100 patients were research knew that the cesarean section most happen in 
mother with in age of 20-30 years old (81%), parity status G1P0A0 (48%), treatment duration 3-4 days (54%), 
with indication initial fetal membrane rupture  (25%) and age of aterm pregnancy (74%). Prophylaxis 
antibiotic used for all the patients is ceftriaxone with dosage of 1 gram given intravenously praoperation. 
The usage of prophylaxis antibiotic as effective is 17% patient is not happen for infection sign after cesarean 
section.  

 
Keywords: Cesarean Section (caesarean section), the effectiveness of prophylaxis antibiotic, “X” Hospital  
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I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan teknik-teknik operasi, penggunaan 

antibiotik dan anestesia yang semakin baik serta penemuan alat elektronik yang digunakan 

untuk pemantauan janin dalam kandungan yang semakin modern, maka terjadi 

peningkatan angka kejadian bedah sesar di seluruh dunia. WHO memperkirakan bahwa 

angka kejadian persalinan dengan bedah sesar sekitar 10-15% dari semua proses 

persalinan.  Di negara maju seperti Amerika Serikat terjadi peningkatan persentase 

kejadian bedah sesar,  pada tahun 1970 total persalinan bedah sesar mencapai 5,5%, tahun 

1988 sebesar 24,7%, tahun 1996 sebesar 20,7% dan tahun 2006 sebesar 31,1% 

(MacDorman, et al., 2008). Di Indonesia terjadi peningkatan persalinan bedah sesar dari 

tahun 2001 sampai 2006 yaitu sebesar 17% meningkat menjadi 27,3%. Kejadian bedah 

sesar disetiap daerah berbeda-beda, untuk daerah Solo kejadiannya mencapai 55% 

sedangkan di Denpasar 18,2%, hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi pasien (Rasjidi, 

2009). Besarnya persentase kejadian bedah sesar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti pemantauan janin dengan deteksi dini, peningkatan usia ibu saat melahirkan, faktor 

sosial ekonomi dan perubahan klinis tenaga kerja (Varjacic et al., 2010). 

Bedah sesar dilakukan ketika perkembangan persalinan terlalu lambat atau ketika 

janin tampak berada dalam masalah, seperti ibu mengalami pendarahan vaginal, posisi 

melintang  (tubuh janin membujur melintang), bentuk dan ukuran tubuh bayi yang besar 

atau persalinan dengan usia ibu yang tidak muda lagi atau sekitar usia 35-40 tahun 

(Janiwarty and Pieter, 2013). Wanita yang melakukan persalinan secara bedah sesar 

memiliki resiko infeksi lebih besar 5-20 kali lipat dibandingkan pesalinan normal. Infeksi 

bedah sesar yang biasanya terjadi yaitu demam, infeksi luka, endometritis, dan infeksi 

saluran kemih (Smaill and Hofmeyr, 2007). Tanda infeksi pasca bedah berupa purulent 

(nanah), peningkatan drainase (adanya cairan luka), nyeri, kemerahan dan bengkak di 

sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan jumlah sel darah putih (Ayrshire and 

Arran, 2012).  

Antibiotik profilaksis dianjurkan pada persalinan bedah sesar karena dapat 

mencegah atau mengurangi kejadian infeksi yang disebabkan oleh kuman pada saat operasi 

(Lamont et al., 2011). Agen antibiotik profilaksis yang sering digunakan dalam persalinan 

bedah sesar yaitu golongan penisilin (ampisilin) dan golongan  sefalosporin Generasi I 

(sefazolin). Antibiotik tersebut telah terbukti efektif sebagai antibiotik profilaksis pada 

bedah sesar (Smaill and Gyte, 2010). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik profilaksis terbukti efektif dalam menurunkan 
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kejadian infeksi dan juga dapat mengurangi biaya rumah sakit (Mugford, et al., 1989). Di 

Amerika, kejadian infeksi pasca bedah sesar cukup besar terjadi pada penggunaan tanpa 

antibiotik profilaksis yaitu mencapai 50%, sedangkan dengan penggunaan  antibiotik 

profilaksis kejadian infeksi hanya sekitar 3% (Karahasan, et al., 2011). Di Indonesia 

sendiri, penelitian tentang efektivitas profilaksis pada pasien bedah sesar di Rumah Sakit 

Sidoarjo menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik profilaksis terbukti efektif sebesar 

89,18%, tidak efektif sebesar 4,05% yang menunjukkan  adanya kejadian infeksi dan 

6,75% tanpa keterangan. Antibiotik profilaksis yang digunakan yaitu Seftriakson, 

Sefitaksim dan Sefotaksim (Prasetya, 2013). 

Terjadinya resiko infeksi bedah sesar tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

evaluasi tentang efektivitas penggunaan antibiotik yang dilihat dari kejadian infeksi pasca 

bedah sesar. Dalam hal ini untuk menilai efektivitas dapat dilihat dari persentase kejadian 

infeksi pasca bedah sesar dengan melihat angka leukosit, suhu dan tanda fisik pasien. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pasien dan 

Rumah Sakit dalam penggunaan antibiotik profilaksis pada bedah sesar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan secara non eksperimental (observasional), dengan rancangan 

analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif. Data yang diperoleh dari penelusuran 

rekam medik secara retrospektif. 

B. Definisi Operasional Penelitian 

1. Pasien adalah yang melahirkan secara bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013. 

2. Bedah sesar adalah semua bedah sesar tanpa batasan indikasinya pada tahun 2013. 

3. Evaluasi adalah penilaian terhadap efektivitas penggunaan antibiotik profilaksis pada 

pasien bedah sesar dilihat dari terjadinya infeksi setelah dilakukan operasi bedah sesar. 

4. Antibiotik profilaksis yang dimaksud adalah antibiotik yang diberikan sebelum 

dilakukan operasi bedah sesar, untuk mencegah terjadinya infeksi. 

5. Efektif adalah tidak terjadi infeksi pasca bedah sesar yang ditandai dengan adanya 

purulent (nanah), peningkatan drainase (adanya cairan luka), kemerahan dan bengkak 

disekeliling luka, nyeri tekan, peningkatan suhu serta peningkatan leukosit. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah pasien yang mendapat tindakan bedah sesar di Rumah Sakit “X” 

tahun 2013. Sampel yang digunakan adalah pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit “X”  
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tahun 2013. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling berdasarkan data 

rekam medik pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013. 

Menurut Notoadmodjo (2002), jumlah sampel yang diperlukan ditentukan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

n =  
 ²

  ……………………………………………………..(1) 

Keterangan: 

n       =  Besar sampel 

N       =  Besar populasi yang melakukan bedah sesar di RSUD Dr. Moewardi tahun 2013 

d        =  Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan = 90% sehingga persentase 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi yaitu 10% (0,1) 

Maka diperoleh perhitungan seperti berikut: 

 n =  
 ²

 

n =  
 , ²

 

n =  93,93 = 94 

Jadi jumlah sampel yang diambil minimal sebanyak 94 pasien. 

Setelah ditentukan jumlah sampel minimum (dengan rumus nomor 1). Selanjutnya 

ditentukan jumlah pengambilan sampel tiap bulan, pembagian tiap bulan sebanding dengan 

banyaknya pasien yang ada dari masing-masing bulan. 

Maka dilakukan perhitungan sampel untuk masing-masing bulan pada tahun 2013, dengan 

rumus sebagai berikut: 

N (bulan) =  x c……………………………………………………….(2) 

Dimana, 

A = jumlah pasien bedah sesar pada bulan tersebut  

B = jumlah pasien bedah sesar keseluruhan tahun 2013 

C = jumlah sampel keseluruhan 

Kriteria inklusi sampel: 

1. Pasien yang menjalani bedah sesar 

2. Pasien mendapatkan antibiotik profilaksis 

3. Data lengkap pasien yaitu pemeriksaan fisik (Suhu) dan pemeriksaan laboratorium 

(Leukosit) 
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4. Kondisi klinis pasien pasca bedah sesar yaitu dilihat muncul tidaknya tanda-tanda 

infeksi berupa Purulent (nanah), peningkatan drainase (adanya cairan luka), 

kemerahan dan bengkak di sekeliling luka, serta nyeri tekan 

5. Angka leukosit normal sebelum operasi. 

Kriteria eksklusi sampel yaitu apabila pasien menderita infeksi lain. 

D. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk analisis data adalah lembar pengumpulan data 

penggunaan antibiotik profilaksis untuk bedah sesar menurut pedoman penggunaan 

antibiotik. Bahan penelitian yang digunakan adalah rekam medis pasien di Rumah Sakit 

“X” dengan tindakan bedah sesar tahun 2013. Data yang dianalisis dari rekam medik yaitu 

berupa karakteristik pasien seperti umur, lama rawat inap, status paritas, indikasi, usia 

kehamilan dan kondisi keluar RS. Karakteristik obat dapat dilihat dari penggunaan 

antibiotik profilaksis, antibiotik terapi dan non antibiotik. Serta melihat efektivitas 

antibiotik profilaksis yang dilihat dari tanda- tanda infeksi pasca bedah sesar. 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, kemudian 

dibandingkan dengan buku pedoman standar penggunaan antibiotik profilaksis untuk 

bedah sesar menurut Department of Reproductive Health and Research (RHR), World 

Health Organization tahun 2003. Data yang perlu dianalisis meliputi: 

1. Angka kejadian bedah sesar 

Data seluruh pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013. 

2. Karakteristik Pasien 

Data pasien berupa umur, lama rawat inap, status paritas, indikasi, usia kehamilan 

dan kondisi keluar RS. Penggunaan antibiotik profilaksis, antibiotik terapi dan non 

antibiotik. 

3. Persentase golongan obat yang digunakan, dihitung dari jumlah kasus yang menerima 

golongan obat tertentu dibagi jumlah kasus yang diteliti dikalikan 100%. 

4. Pola penggunaan antibiotik profilaksis 

Data yang diperoleh dibandingkan dengan standard penggunaan antibiotik 

profilaksis pada bedah sesar menurut Department of Reproductive Health and Research 

(RHR), World Health Organization tahun 2003. Perbandingan yang dilakukan meliputi: 

jenis antibiotik, dosis, frekuensi, durasi, saat pemberian dan rute pemberian. Standard 

antibiotik profilaksis yang digunakan pada pasien bedah sesar yaitu golongan penisilin 
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(ampisilin 2 gram) dan golongan sefalosporin (sefazolin 1 gram) yang digunakan setelah 

tali pusat dipotong. 

5. Efektivitas penggunaan antibiotik profilaksis 

Data diperoleh dari efektivitas penggunaan antibiotik profilaksis dalam mencegah 
terjadinya infeksi pasca bedah sesar, yang dilihat dari tanda-tanda infeksi berupa Purulent 
(nanah), peningkatan drainase (adanya cairan diluka), nyeri, kemerahan dan bengkak di 
sekeliling luka, peningkatan suhu, dan peningkatan jumlah sel darah putih. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” pada tahun 2013 terdiri dari 1547 pasien. 
Pengambilan sampel hanya 100 pasien karena kebijakan dari Rumah Sakit bahwa 
pengambilan sampel maksimal hanya 100 sehingga peneliti hanya melakukan analisis pada 
100 pasien yang telah sesuai dengan kriteria inklusi. Karakteristik pasien dapat diketahui 
dengan melihat data rekam medik pasien di instalasi rekam medik Rumah Sakit “X” yang 
meliputi umur, lama rawat inap, status paritas, indikasi, usia kehamilan dan kondisi keluar 
Rumah Sakit. Karakteristik obat dapat dilihat dari penggunaan antibiotik profilaksis, 
antibiotik terapi dan non antibiotik. 
A. Karakteristik Pasien 
Tabel 1. Distribusi Pasien Bedah Sesar berdasarkan umur, lama perawatan, status paritas dan indikasi di Rumah Sakit “X” 

tahun 2013. 
Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Umur < 20 9 9 
20-35 81 81 
>35 10 10 

Lama Perawatan 3-4 63 63 
5-6 34 34 
> 6 3 3 

Status Paritas G₁P₀A₀ 48 48 
G₂P₁A₀ 37 37 
G₃P₂A₀ 9 9 
G₃P₁A₁ 2 2 
G₃P₀A₂ 1 1 
G₄P₂A₁ 2 2 
G₅P₃A₁ 1 1 

Indikasi Bayi besar 2 2 
Hamil lewat waktu 14 14 
Letak lintang 9 9 
Ketuban Pecah Dini 25 25 
Panggul sempit 7 7 
Pendarahan 7 7 
Presentasi bokong 7 7 
Riwayat SC 6 6 
Sungsang 10 10 
Pre-eklamsia 8 8 
Induksi gagal 5 5 

Usia Kehamilan Preterm (28-37 minggu) 22 22 
Aterm (38-42 minggu) 74 74 
Post term(>42 minggu) 4 4 

Kondisi keluar RS Sembuh dengan luka operasi baik 100 100 
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1. Umur 

Berdasarkan pengelompokan umur pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 
2013, pasien yang mengalami bedah sesar paling banyak terjadi pada pasien berumur 20-
35 tahun. Umur tersebut merupakan umur yang tidak beresiko tinggi pada saat kehamilan 
dan persalinan. Pada ibu yang berumur 20-35 tahun rahim dan bagian tubuh lainnya sudah 
siap untuk menerima dan diharapkan dapat lebih memperhatikan kehamilannya. Umur < 
20 tahun memiliki resiko saat melahirkan 4 kali lipat mengalami luka serius dan meninggal 
saat melahirkan. Sedangkan pada umur > 35 tahun tingkat kesuburannya semakin menurun 
sehingga hanya memiliki kesempatan untuk hamil sebanyak 5%, dibandingkan kehamilan 
pada wanita < 35 tahun yaitu sebanyak 20% (Rohan dan Siyoto, 2013). 
2. Lama rawat inap 

Pada pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013, didapatkan data lama 

rawat inap pasien paling banyak selama 3-4 hari. Hasil pengelompokkan tersebut sesuai 

dengan referensi yang peneliti dapatkan, bahwa lama rawat inap pada pasien bedah sesar 

antara 2-4 hari, tanpa memperhatikan apakah pembedahan tersebut bersifat elektif atau 

tidak (Baston dan Hall, 2010). 

3. Status Paritas 
Berdasarkan pengelompokkan status paritas pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” 

tahun 2013, kejadian paling sering terjadi pada pasien G1P0A0 (belum pernah melahirkan) 

dan G2P1A0 (pernah melahirkan satu kali). Paritas 2-3 kali merupakan status paritas yang 

paling aman. Paritas ≤ 1 (belum pernah melahirkan atau baru melahirkan pertama kali) dan 

paritas > 3 kali memiliki angka kematian maternal lebih tinggi. Pada paritas ≤ 1 kali dan 

usia muda beresiko untuk menjalani kehamilan karena belum siap secara medis maupun 

mental. Sedangkan untuk paritas > 3 kali dan usia lebih tua cukup berbahaya karena fisik 

pada wanita yang lebih tua mengalami kemunduran untuk menjalani kehamilan. Lebih 

tinggi paritas maka lebih tinggi resiko komplikasi dan kematian maternal (Rohan dan 

Siyoto, 2013) 

4. Indikasi 

Bedah sesar dilakukan apabila tidak memungkinkan dilakukan persalinan secara 

normal. Bedah sesar dianjurkan untuk pasien yang memiliki indikasi tertentu. Indikasi 

bedah sesar yang paling sering terjadi di Rumah Sakit “X” tahun 2013 yaitu terjadinya 

ketuban pecah dini sebesar 22%. Ketuban pecah dini (KPD) merupakan keadaan pecahnya 

selaput ketuban sebelum persalinan. Ketuban pecah dalam persalinan secara umum 

disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. (Rachimadhi dan 
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Wiknjosastro, 2010). Bayi letak lintang ditandai dengan letak posisi bayi melintang (posisi 

tubuh janin membujur memanjang) dalam rahim ibu (Hikimi, 2003). 

5. Usia Kehamilan 

Berdasarkan pengelompokkan umur pasien terdiri dari preterm (28-37 minggu), 

aterm (38-42 minggu) dan postterm (> 42 minggu). Usia kehamilan paling banyak pada 

kasus bedah sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013 adalah pada usia aterm yaitu 74%. Usia 

aterm merupakan usia kehamilan yang normal. Pada usia preterm atau sering disebut 

prematur kejadiannya sebanyak 22%, kejadian persalinan preterm disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor pada ibu, faktor janin dan plasenta ataupun faktor lain seperti 

sosioekonomik. Pada kasus persalinan postterm terjadi pada 4% pasien. Pada kehamilan 

postterm mempunyai pengaruh terhadap perkembangan janin sampai kematian janin. 

Kehamilan postterm mempunyai resiko lebih tinggi daripada kehamilan aterm 

(Rachimhadhi dan Wiknjosastro, 2010).  

6. Kondisi keluar Rumah Sakit 

Berdasarkan hasil evaluasi keterangan akhir dari rekam medik menunjukkan bahwa 

100% pasien di Rumah Sakit “X” tahun 2013, memiliki status pulang dalam kondisi 

sembuh dengan luka operasi baik atau sembuh dengan luka operasi kering. 

B. Karakteristik Obat 

1. Pengobatan dengan non antibiotik 

Obat yang digunakan untuk pasien bedah sesar tidak hanya dengan pengobatan 

antibiotik tetapi juga digunakan obat non antibiotik. Obat non antibiotik digunakan untuk 

mengobati gejala-gejala yang dialami pasien, sehingga akan mengurangi rasa kesakitan 

pasien dan keadaan pasien semakin membaik. 
Tabel 2. Pengobatan dengan Non Antibiotik yang Diberikan untuk Pasien Bedah Sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013. 

No Kelas Terapi Nama Generik Jumlah Pasien Persentase (%) 
1 Analgesik dan Antipiretik Ketorolac 100 100 

Parasetamol 5 5 
2 Antiprotozoa Metronidazole 1 1 
3 Antiinflamasi Dexametason 1 1 
4 Urerotonik Metergin 100 100 
    Oxitosin 59 59 
    Sintosinon 41 41 
5 Hemostatika Vitamin K 1 1 

Asam traneksamat 100 100 
6 Vitamin Vitamin C 100 100 
7 Larutan elektrolit NaCl 0,9% 8 8 

Ringer Laktat (RL) 100 100 
8   Mineral  MgSO4 4 4 

 
Obat yang paling sering diberikan pada pasien bedah sesar yaitu obat golongan 

analgesik, urerotonik, dan vitamin. Golongan analgesik yang sering diberikan yaitu 

ketorolac, golongan urerotonik yaitu metergin, oxitosin dan sintosinon. Pemberian vitamin 
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C bertujuan untuk mengembalikan kekuatan tubuh dalam masa penyembuhan setelah 

pembedahan (Gunawan, 2007). 

2. Antibiotik Profilaksis dan Antibiotik Pasca Operasi 
Antibiotik profilaksis adalah antibiotik yang digunakan sebelum, selama, atau 

setelah bedah untuk mencegah infeksi komplikasi (Karahasan, 2011). Pada kasus bedah 

sesar diperlukan penggunaan antibiotik profilakasis karena pembedahan ini merupakan 

pembedahan yang beresiko tinggi terjadinya infeksi. 
Tabel 3. Pengobatan dengan Antibotik Profilaksis dan Antibiotik Terapi pada Pasien Bedah Sesar di Rumah Sakit “X” tahun 

2013. 

Antibiotik Nama Obat Waktu 
Pemberian  rute Jumlah 

Pasien Persentase (%) 

Antibiotik Profilaksis 
Seftriakson Sebelum op iv 100 100 

Antibiotik  
Pasca Operasi Ampisilin+ Seftriakson dilanjutkan 

Sefadroxil Setelah op iv  
po  5 5 

Seftriakson dilanjutkan Sefadroxil Setelah op iv  
po 94 94 

Seftriakson dilanjutkan Sefadroxil + 
Metronidazol Setelah op iv   

po 1 1 

 
Antibiotik profilaksis yang diberikan pada pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” 

tahun 2013 hanya satu jenis antibiotik profilaksis yaitu antibiotik Seftriakson dengan dosis 

1 g yang merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi III yang diberikan secara 

intravena sebelum bedah sesar. Penggunaan antibiotik seftriakson karena antibiotik 

tersebut mempunyai spektrum yang luas dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang 

dibandingkan sefalosporin yang lain, sehingga cukup diberikan satu kali sehari (Badan 

POM RI, 2008). Seftriakson bersifat bakterisida terhadap bakteri yang rentan. Aktivitas 

terhadap stafilokokus lebih sedikit dibandingkan sefalosporin generasi kedua, sedangkan 

efeknya terhadap patogen gram negatif meningkat, sekalipun untuk organisme yang 

resisten terhadap agen generasi pertama dan kedua (Vallerand dan Deglin, 1996). 

Pemberian antibiotik profilaksis tambahan tidak memberikan arti yang bermakna. Dosis 

profilaksis pascaoperasi akan menimbulkan banyak kerugian antara lain resiko efek 

samping meningkat, merangsang timbulnya kuman resisten dan beban biaya tambahan 

untuk pasien (Rachimhadhi dan Wiknjosastro, 2010).  

Antibiotik pasca operasi merupakan antibiotik yang diberikan setelah bedah sesar 
karena adanya kontaminasi yang menyebabkan terjadinya infeksi. Pada pasien bedah sesar 
di RSUD Dr. Moewardi, 100% pasien diberikan antibiotik pasca operasi, baik yang 
mengalami tanda infeksi maupun yang tidak mengalami tanda infeksi. Antibiotik juga 
diberikan pada pasien yang mengalami tanda infeksi karena dengan pemberian antibiotik 
dapat menurunkan tanda infeksi yang dialami pasien yaitu nilai leukosit dan suhu tubuh 
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pasien kembali normal. Pada penelitian juga diberikan antibiotik pada pasien yang efektif 
dimungkinkan adanya kekhawatiran terhadap keadaan luka operasi, perawatan pasca 
operasi dan sumber- sumber infeksi lainnya, sehingga diperlukan antibiotik tambahan. 
Namun pemberian antibiotik > 24 jam atau setelah insisi ditutup tidak memberikan 
manfaat dan dapat meningkatkan resiko terjadinya resistensi antibiotik pada pasien 
(Desiyana, et al., 2008). Kasus penelitian ini antibiotik pasca operasi yang digunakan pada 
pasien bedah sesar yaitu 94% pasien diberikan antibiotik seftriakson secara iv yang 
kemudian diganti dengan antibiotik sefadroxil secara peroral dan sebanyak 5% pasien 
diberikan kombinasi ampisilin-seftriakson yang kemudian diganti dengan sefadroxil. Serta 
terdapat 1 pasien yang diberikan antibiotik seftriakson secara iv dan dilanjutkan kombinasi 
sefadroxil-metronidazole. Penggunaan antibiotik kombinasi terhadap pasien disebabkan 
oleh lebih dari satu jenis mikroba yang peka terhadap antibiotik yang berbeda. Keuntungan 
dari penggunaan antibiotik kombinasi antara lain dapat mengurangi resistensi antibiotik 
karena dengan penggunaan kombinasi yang sinergistik akan meningkatkan daya 
kemampuan untuk membunuh mikroorganisme, selain itu dengan menggunakan antibiotik 
kombinasi dapat mengurangi efek toksik yang berkaitan dengan dosis obat karena semakin 
rendahnya dosis antibiotik maka akan semakin rendah efek toksik obat (Gondo, 2007). 
Penggunaan antibiotik kombinasi ampisilin-seftriakson secara iv didasarkan pada 
kemampuan antibiotik tersebut. Ampisilin  mempunyai aktivitas terhadap Gram positif dan 
juga mikroorganisme Gram negatif. Sedangkan seftriakson merupakan antibiotik 
sefalosporin generasi ketiga yang berspektrum luas yang kurang aktif terhadap Gram 
positif, tapi lebih aktif terhadap enterobacteriaceae (PERMENKES RI, 2011). Kemudian 
pengobatan dilanjutkan dengan pemberian sefadroxil secara peroral. Sefadroxil merupakan 
antibiotik yang efektif terhadap Gram positif dan memiliki aktivitas sedang terhadap Gram 
negatif (Gunawan, 2007). Pada 94% pasien cukup diberikan antibiotik tunggal karena 
dengan penggunaan injeksi antibiotik seftriakson saja sudah dapat mengatasi kejadian 
infeksi. Kemudian pengobatan dilanjutkan dengan pemberian antibiotik sefadroxil secara 
peroral. Penggantian rute pemberian antibiotik dari iv menjadi peroral karena kondisi 
pasien yang sudah membaik serta tanda dan gejala infeksi sudah berkurang yaitu sudah 
tidak ada demam disertai nilai leukosit yang kembali normal, sehingga pasien mampu 
menggunakan antibiotik secara peroral (KEMENKES RI, 2011). Lama penggunaan 
antibiotik pasca operasi di RSUD Dr. Moewardi antara 3-6 hari. Secara umum antibiotik 
pasca operasi digunakan selama 3 hari dengan ditandai hilangnya tanda infeksi. 
Penggunaan antibiotik lebih dari 3 hari pada pasien dikarenakan belum adanya perbaikan 
tanda- tanda infeksi pada pasien, seperti nilai leukosit dan suhu tubuh belum kembali 
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normal, sehingga pada pasien perlu dilakukan penambahan antibiotik kembali (Tanan, et al 
2012).  
3. Evaluasi Efektivitas Antibiotik Profilaksis 
Tabel 4. Efektivitas Antibotik Profilaksis pada Pasien Bedah Sesar di Rumah Sakit “X” tahun 2013. 

No Parameter Nomor 
Pasien 

Jumlah 
Pasien 

Ket. 

1 Leukosit turun/ suhu normal/ tidak ada tanda fisik adanya 
infeksi luka operasi 14,15, dan 24 3 Efektif 

2 Leukosit naik normal/ suhu normal/ tidak ada tanda fisik 
adanya infeksi luka operasi 

8, 9, 10, 11, 17, 28, 31, 40, 
41, 44, 46, 49, 54 dan 55 14 Efektif 

3 Leukosit naik diatas normal/ suhu naik/ tidak ada tanda fisik 
adanya infeksi luka operasi 

1-7, 12, 13, 16, 18-23, 25-
27, 29, 30, 32-39, 42, 43, 
45, 47, 48, 50-53, 56- 100 

83 Tidak efektif 

Total  100  

 
Evaluasi efektivitas antibiotik profilaksis dilihat dari kejadian infeksi pasca bedah 

sesar, tanda-tanda infeksi berupa Purulent (nanah), peningkatan drainase (adanya cairan 

luka), kemerahan dan bengkak di sekeliling luka, nyeri tekan, peningkatan suhu, dan 

peningkatan leukosit (Roeshadi, 2005). Kejadian infeksi pasca bedah sesar di RSUD Dr. 

Moewardi tahun 2013, menunjukkan bahwa, kejadian tidak efektif karena penggunaan 

antibiotik profilaksis sebanyak 83% dan sebanyak 17% efektif dengan penggunaan 

antibiotik profilaksis tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara 

efektivitas antibiotik profilaksis dengan lama rawat inap, indikasi dan lama operasi pasien. 

Hasil menunjukkan bahwa pasien yang efektif atau tidak adanya tanda infeksi mengalami 

rawat inap yang lebih singkat dibandingkan yang tidak efektif. Pada 17% pasien yang 

efektif mengalami perawatan di RS selama ≤ 4 hari (rata- rata 3,9 hari), sedangkan pasien 

yang tidak efektif dirawat selama ≥ 4 hari (rata- rata 4,7 hari) sampai adanya perbaikan 

tanda-tanda infeksi pada pasien. Sedangkan untuk indikasi pasien yang mengalami infeksi, 

kejadian yang paling banyak yaitu KPD. KPD merupakan salah satu faktor resiko 

meningkatnya ILO pada ibu dan anak. Komplikasi yang timbul akibat KPD bergantung 

pada usia kehamilan. Secara umum  insiden infeksi pada KPD meningkat sebanding 

dengan lama periode laten (Rachimhadhi dan Wiknjosastro, 2010). Untuk lama operasi 

pada 83 pasien yang tidak efektif atau mengalami tanda ILO menunjukkan bahwa rata-rata 

lama operasi terjadi selama 53,01 menit. Sedangkan untuk pasien yang efektif memiliki 

rata-rata durasi operasi yang lebih pendek yaitu selama 52,06 menit. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin lama durasi operasi maka semakin besar resiko terjadinya infeksi 

(Desiyana, et al., 2008). Kejadian tanda infeksi yang dialami pasien di RSUD Dr. 

Moewardi tahun 2013, dilihat dari pemeriksaan fisik (peningkatan suhu), pemeriksaan 

laboratorium (peningkatan leukosit) dan tanda fisik yang dialami pasien. 

 



12 
 

a. Peningkatan Suhu (Demam)  

Demam merupakan gejala klinik terpenting untuk mendiagnosa terjadinya infeksi. 

Suhu tubuh pasien yang terkena infeksi umumnya mengalami kenaikan suhu tubuh ≥ 380C 

yang terjadi selama 2 hari pasca operasi (Rachimhadhi dan Wiknjosastro, 2010). Dalam 

hal ini, demam menjadi penanda bahwa tubuh sedang melakukan perlawanan terhadap 

agen- agen mikroorganisme (Djunarko dan Hendrawati, 2011). Secara umum hasil dari 

penelitian di Rumah Sakit “X” tahun 2013 menunjukkan semua pasien mengalami 

peningkatan suhu tubuh. Sebanyak 5% pasien mengalami demam dengan suhu ≥ 380C 

yang menunjukkan terjadinya infeksi. 76% dengan suhu 36- <370C, serta 9% pasien 

dengan suhu ≥ 37- <380C. Suhu 36- <380C masih dapat dikatakan normal meskipun telah 

mengalami peningkatan. Peningkatan suhu tubuh tersebut dapat diatasi dengan pemberian 

antibiotik terapi dengan spektrum luas secara intravena, dan pasien membaik dalam waktu 

48- 72 jam. Sedangkan untuk pasien yang demam dengan suhu tubuh ≥ 380C diberikan 

parasetamol dan antibiotik terapi untuk menurunkan suhu tubuh.  

a. Peningkatan Leukosit 

Leukosit merupakan salah satu sel dalam sistem imun yang berperan dalam 

melawan infeksi serta melindungi tubuh dengan memfagosit organisme asing dan 

memproduksi atau mengangkut antibodi. Nilai normal leukosit di Rumah Sakit “X”  adalah 

4.500- 11.000/ µL. Nilai leukosit yang mengalami peningkatan lebih dari normal disebut 

sebagai leukositosis (KEMENKES RI, 2011). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 83% pasien mengalami peningkatan leukosit dengan nilai leukosit yang melebihi 

normal. Serta 17% pasien dinyatakan normal karena memiliki nilai leukosit ≤11.000/ µL. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 83% pasien mengalami leukositosis. Penyebab dari 

leukositosis antara lain karena adanya infeksi bakteri (khususnya bakteri piogenik, lokal 

atau generalisata), inflamasi dan nekrosis jaringan, kelainan metabolik, pendarahan akut 

atau hemolisis, terapi kortikosteroid (menghambat marginasi) (Hoffbrand et al, 2002). 

b. Tanda Fisik 

Tanda fisik yang biasanya terjadi pada pasien bedah sesar yaitu munculnya 

Purulent (nanah), peningkatan drainase (adanya cairan luka), kemerahan dan bengkak di 

sekeliling luka, serta nyeri tekan (Roeshadi, 2005). Pada pasien bedah sesar di Rumah 

Sakit “X” tahun 2013, secara umum pasien mengalami rasa nyeri di bagian abdomen 

dengan skala 1-3 (nyeri ringan). Nyeri merupakan perasaan tidak nyaman, baik dengan 

gejala yang ringan maupun berat (Mubarak dan Chayatin, 2005). Nyeri dapat diatasi 
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dengan pemberian analgesik,  pada pasien bedah sesar di Rumah Sakit “X” digunakan 

ketorolak untuk mengatasi gejala nyeri tersebut. 

4. Penyebab Infeksi Luka Operasi (ILO) 
Kejadian ILO disebabkan oleh beberapa hal antara lain kondisi daya tahan tubuh 

pasien yang menurun, seperti terjadinya malnutrisi, pendarahan, kelelahan, dan pre-
eklamsia serta juga dapat terjadi karena alat-alat persalinan yang digunakan yang telah 
terkontaminasi (Sukarni, 2013). Pemilihan antibiotik profilaksis yang kurang tepat juga 
memungkinkan terjadinya infeksi yang cukup tinggi, hal ini dapat terjadi karena antibiotik 
yang dipakai tidak sesuai dengan jenis kuman sehingga dapat menimbulkan terjadinya 
infeksi pasca bedah sesar (Gunawan, 2007). Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat 
menimbulkan masalah resistensi terhadap antibiotik, infeksi serius dan ketoksikan. Dokter 
perlu melakukan evaluasi dalam meresepkan antibiotik, terutama dalam jenis antibiotik 
yang digunakan dan waktu pemberiannya. 

Kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti hanya bisa mengambil data dari 
rekam medik saja, sedangkan data rekam medik ada yang tidak lengkap. Sehingga peneliti 
tidak mengetahui secara langsung mengenai kondisi pasien. Peneliti juga tidak mengetahui 
kondisi pasien sewaktu diijinkan pulang.  

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan gambaran penggunaan antibiotik profilaksis di Rumah Sakit “X”  

tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh pasien menggunakan antibiotik profilaksis yang 

sama yaitu antibiotik Seftriakson 1 gram secara intravena yang diberikan sebelum bedah 

sesar. Berdasarkan efektivitas antibiotik profilaksis yang digunakan di Rumah Sakit “X” 

tahun 2013 menunjukkan bahwa 17% pasien efektif dengan penggunaan antibiotik 

seftriakson dan tidak terjadi tanda- tanda infeksi pasca bedah sesar. 

 

V. SARAN 

Penelitian lebih baik dilaksanakan secara prospektif untuk mendapatkan informasi 

yang lebih tepat mengenai kondisi pasien. Serta perlu adanya pemilihan antibiotik 

profilaksis yang lebih tepat agar tidak terjadi infeksi pasca bedah sesar. 
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